
M E M O R A N D U M 

ia DGES en S 

snota/kaderbrief 
s* 

éu.uta/ archief 
MsJtAJt AFE 

D«um 2 april 1985 
D1E/AE 

Nr.l88(31) mm~m* s PLV.DGES 

^ ^ ^ ^ ^r~Z/ 

Ter aanvulling op de brief van M van 21 maart 1985 aan de Ministerpresident 
volgen hierna nog enige overwegingen en argumenten, die in de lopende 
Kabinetsdiscussie over de EG-financiering van nut kunnen zijn. 
In de grond van de zaak komt het erop neer dat op politiek niveau wordt 
geconstateerd, dat het Kabinetsbesluit van 2 december 1983 in de praktijk 
onuitvoerbaar blijkt te zijn. Krachtens dit besluit moeten alle extra uitgaven 
t.b.v. de EG gecompenseerd worden op de Rijksbegroting in enge zin, d.w.z. 
door de departementen worden opgebracht. Als norm voor de berekening van 
"overschrijdingen" heeft Financiën het toevallige bedrag van 1850 miljoen 
gulden gefixeerd. 

De gekozen benadering kan schade doen aan het Nederlandse EG-beleid. De 

verplichting om alle extra uitgaven boven 1850 miljoen gulden structureel te 

moeten vinden door bezuinigingen binnen departementen zal de weerstand 

tegen de EG op politiek niveau sterk kunnen aanwakkeren. In feite is Financiën 

er in geslaagd om het omstreden beginsel van het vervangend beleid voor 100% 

ingang te doen vinden: immers, voor iedere extra bijdrage aan de EEG wordt 

nationale financiële beleidsruimte ingeleverd. 

De weerstand tegen nationale offers t.b.v. de EEG wordt nog versterkt door de 

wijze van presentatie van de EG-problematiek. Door het hanteren van de grens 

van 1850 miljoen gulden zien de jaarlijkse overschrijdingen er inderdaad zeer 

angstaanjagend uit. Bij een realistische schatting van de Nederlandse BTW-

afdrachten in de komende jaren, met inbegrip van de verhoging van het BTW-

plafond op I januari 1986 tot !,(>%, leidt onverkorte toepassing van het 

Ministeraadsbesluit van 1983 tot structurele ombuigingen van 500 miljoen in 

1985, *65 miljoen in 1986, 3*5 miljoen in 1987, 235 miljoen in 1988 en 255 

miljoen in 1989. 

Hierbij is dan echter op geen enkele wijze rekening gehouden met de normale 

jaarlijkse inflatie, noch met de jaarlijkse stijging van de BTW-grondslag zelf. 

Met name dit laatste blijft een onverteerbare zaak, ook na de brief die DG 

Post ma aan DGES heeft geschreven (zie bijlage). 
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Het hier geschetste beeld is zo vreeswekkend, dat wij er misschien ons 

voordeel mee kunnen doen. Naar verwachting zullen alle, of de meeste 

vakdepartementen (m.n. Landbouw en EZ) zich willen inspannen om dit enorme 

bedrag niet structureel om te slaan over de departementen. De Minister van 

Financiën heeft zelf in de Voorjaarsnota voorgesteld om bij de financiering van 

de 300 miljoen gulden van 19S5 af te wijken van de modaliteiten van het 

besluit van december 1983. Zijn voorstel om de prijsbijstelling 1985 niet geheel 

uit te keren leidt immers al tot een andere sleutel dan die van het besluit van 

1983. 

Ook is hij bij de financiering van de 200 miljoen overschrijding in de 

~> Miljoenennota 19S^ afgeweken van het besluit, doordat *>0 miljoen aan het 

financieringstekort werd toegevoegd. 

De conclusie, die ook uit de benadering van Financiën kan worden getrokken is 

derhalve dat het besluit van 1983 door de omvang van de extra BTW-bijdragen 

en door overschrijdingen in de jaren 1984 en 1985 niet hanteerbaar is. Zoals 

reeds eerder is bepleit in de brief van 21 maart j.1. zal voortaan bij de 

vaststelling van de Miljoenennota moeten worden bezien, tot welke afdrachten 

het Eigen Middelensysteem van de Gemeenschap in het komende jaar zal 

leiden. Vervolgens dient dan in het algemene kader van de financieringsproble-

matiek bezien te worden op welke wijze de Eigen Middelen van de Gemeen

schap kunnen worden gemobiliseerd. Compensatie binnen de Rijksbegroting in 

enge zin is daarbij één van de opties. 

<# 
Conclusie 
Het lijkt gewenst dat in de huidige discussieronde binnen het Kabinet twijfel 

wordt gezaaid aan de houdbaarheid van het Kabinetsbesluit van 1983. Het zou 

voorts een winstpunt zijn indien zou worden afgesproken, dat de dekking van 

de EG-uitgaven voortaan wordt besproken in de context van de totale 

financieringsproblematiek van het Rijk. 


